
البلدي
المجلس

الجمعة
2  اكتوبر 2009

15 ذكر مدير نزع امللكية للمنفعة العامة فهد 
الشعلة ان قيمة املعامالت التي مت اجنازها بلغت 

64565.650 دينارا خالل شهر سبتمبر.
وقال الشعلة في بيان بشأن اجنازات اإلدارة 

خالل شهر سبتمبر على النحو التالي:
8 معامالت تثمني و745 شهادة صادرة لالفراد 
واملؤسسات و123 عدد الكتب الصادرة للوزارات 

والهيئات احلكومية و8 كتب اعادة النظر، وبلغ 
اجمالي املعامالت الكت���ب الصادرة والواردة 
941 كتابا، اما فيما يتعلق باجتماعات اللجان 
العاملة باإلدارة عقدت جلنة التثمني الرسمية 
اجتماع واحد لعدد 7 معامالت، وبلغ اجمالي 
قيمة املعامالت التي انهيت اجراءاتها من االدارة 

خالل الشهر 64565.650 دينارا.

أكثر من 64 ألف قيمة معامالت نزع الملكية في سبتمبر

برئاسة األمين العام المساعد يوسف الصقعبي وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية

صفر: تشكيل فريق عمل إلنجاز أعمال اللجان ومعامالت المجلس البلدي
اصدر وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر  الدولة لشؤون 
قرارا بتشكيل فريق عمل باالمانة العامة 
للمجلس البلدي الجناز االعمال املتعلقة 
باللجان الفرعية للمجلس البلدي واعداد 
وحتضير وطباعة املعامالت برئاس����ة 
االمني العام املساعد لشؤون اجللسات 
واللجان يوسف الصقعبي ويضم في 
عضويته كال من: محسن الشامري، احمد 
الفياض، محمد الصوابر، منصور الثورة، 
رش����يد العازمي، غالي يونس، عباس 

رمضان، محمد س����مير، امينة شهاب، 
عثمان محمد، احمد ش����وقي، عبداهلل 
محمود، عماد ج����ودة، طالل العتيبي، 
حسن دياب، سعد سيد، حسام احمد، 
يوسف ايوب، شيخة عبداهلل النصراهلل، 
دالل احلربي، لولوة الالفي، ادين مأمون، 
محمد العدواني، فالح البريكي ويوسف 

عبداهلل.
مدة عمل الفريق اعتبارا من 2009/4/1، 
ومينح اعضاء الفري����ق مكافأة اعمال 
اخ����رى بواقع 200 دينار ش����هريا لكل 

منهم وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية على ذلك.

ومن جانب آخر كلف الوزير د.صفر 
41 موظفا باالمانة العامة للمجلس البلدي 
بالعمل خ����ارج اوق����ات دوامهم وهم: 
يوس����ف الصقعبي، محسن الشامري، 
احم����د الفياض، غامن عب����داهلل، وليد 
الهولي، علي س����يد، منصور التورة، 
رشيد العازمي، محمد الصوابر، رشيد 
احلربي، فالح البريكي، حسني الرشيدي، 
عبداهلل الصقر، صالح عبدالرحمن، حامد 

الهيفي، احمد اجلويسري، غالي يونس، 
جابر الرش����يدي، عباس السيد، محمد 
سمير، عثمان محمد، شيخة عبداهلل، 
يوس����ف محمود، ادين مأمون، لولوة 
راشد، اوماتيو ابراهيم، بثينة حمود، 
نوران سالم، امينة محمد، مرفت براك، 
اميان خليفة، ردينة عدنان، طالل حسن، 
شيخة التورة، ش����يماء عباس، هدية 
فوزي، عفاف حسن، اماني ضيف اهلل، 
لولوة محمد، فاطم����ة رمضان وليلى 

العتال.

كما اصدر الوزير قرارا بتكليف 19 
موظفا للعم����ل االضافي خارج اوقات 
الدوام الرسمي ملدة شهرين بناء على 

كتاب االمني العام للمجلس البلدي.
وتضمن القرار كال من: يوسف 
حنا، جيهان جميل، محمد عبدالوهاب، 
سعد سيد، عماد جودة، حسام سعيد، 
راشد علي، احمد شوقي، عبداحلكيم 
ناجح، حسن دياب، هيثم ابراهيم، 
عبداهلل محمود، حربي احمد، عمرو 
عبدالعزيز، رؤوف توفيق، جعفر 

محمود، فرحان عويد، ضياء الرحمن 
ومحمد كروكان على ان يتم تقدمي 
تقري���ر مفصل باالعم���ال التي مت 
اجنازها بع���د انتهاء مدة التكليف 
بالعمل االضافي، ويصرح للمذكورين 
بالتواجد ف���ي اماكن عملهم خارج 
اوقات الدوام الرسمي وايام اجلمع 
والعطل الرس���مية م���ع انه ال يتم 
منح بدل اعمال اضافية للمستعان 
بخدماتهم على بند املكافآت اال بعد 

د.فاضل صفرموافقة ديوان اخلدمة املدنية.

أكد أن المجلس هو من يملك تعديل القرار وسيبحثه مع بداية عمله

الخالد: تخفيض رسوم المخيمات الربيعية 
من 500 إلى 100 دينار ليس من اختصاص البلدية

او إلغائها ولذل���ك صدر قرار 
البلدي رق���م م.ب/ املجل���س 
م.ق.و 2008/17/481 بتاري���خ 
 2008/12/22 بتحديد رسم تأمني 
الربيعي���ة وغيرها   املخيمات 
ب���� 500 دينار، م���ا مفاده أن 
الذي ميلك تعديل هذه الرسوم 
بالزيادة او النقص هو املجلس 
البل���دي دون ع���داه وان اي 
قرار يصدر بهذا الش���أن دون 
الرج���وع للمجلس ه���و قرار 
منعدم لصدوره من سلطة غير 
مختصة بإصداره وسلب ألحد 
اختصاص���ات املجلس البلدي 
وجتاوبا من املجلس مع مطالبات 
املواطنني بتخفيض هذه الرسوم 
حتى تكون في متناول اجلميع، 
سيعيد املجلس البلدي النظر 
في مقدار هذه الرسوم في بدء 

دور االنعقاد األول.

القانون 5 لس���نة 2005 بشأن 
التي قضت  الكوي���ت  بلدي���ة 
البل���دي هو  ب���أن املجل���س 
املختص بفرض رسوم مقابل 
 خدم���ات البلدي���ة او االنتفاع 
مبراف���ق البلدي���ة او تعديلها 

أوضح عضو املجلس البلدي 
مهله���ل اخلالد ان���ه ليس من 
اختصاص اجله���از التنفيذي 
تخفيض رسوم تأمني املخيمات 
الربيعية ال���ى 100 دينار بدال 
من 500 دين���ار دون الرجوع 

للمجلس.
وقال اخلال���د: ردا على ما 
 نش���ر بالصح���ف بخصوص 
موافق���ة البلدي���ة ممثل���ة في 
وزيرها على تخفيض رس���م 
تأمني املخيم���ات الربيعية من 
500 دينار الى 100 دينار فإن 
هذا األمر ليس من اختصاص 
التنفي���ذي للبلدية  اجله���از 
البلدية   املش���رف عليه وزير 
ب���ل ه���و م���ن االختصاصات 
االصيلة للمجلس البلدي دون 
 غيره وه���و ما اش���ارت اليه 
م���ن   14 فق���رة   12  امل���ادة 

مهلهل اخلالد

العازمي يترأس وفد البلدي للجمعية الدولية للبلديات بفرنسا

غادر وفد املجلس البلدي برئاس���ة زيد العازمي الى 
جمهورية فرنسا الصديقة بناء على الدعوة املوجهة من 
برتران دوالنوية عمدة باريس ورئيس رابطة رؤس���اء 
البلديات الفرانكفونية AIMF واالمني العام املساعد ملنظمة 
املدن العربية م.احمد العدساني، وذلك حلضور االحتفال 
بالذك���رى ال� 30 للجمعي���ة الدولية لرؤس���اء البلديات 
الفرانكفونية AIMF الذي يق���ام خالل الفترة من 1 الى 3 
اكتوبر 2006 بعنوان »املدن واحلوار بني الثقافات«، وكان 
هذا في اطار اتفاقية الشراكة التي وقعت بني منظمة املدن 

العربية واجلمعية الدولية للمدن الناطقة كليا أو جزئيا 
بالفرنسية التي وقعت مبدينة مراكش املغربية في 5 يوليو 
2007 وكذلك اجتماع ممثلي املنظمتني في العاصمة تونس 
بتاريخ 2008/5/9. وسيشارك بهذا االحتفال عبدالعزيز 
يوسف العدساني رئيس ديوان احملاسبة وزيد العازمي 
رئيس املجلس البلدي والعضوان فرز الديحاني واحمد 
البغيلي، ومن منظمة املدن العربية م.احمد العدس���اني 
االمني العام املساعد، وم.عبدالرحمن الدعيج املدير الفني، 
وفيصل الوهيب رئيس قطاع الشؤون االدارية، باالضافة 

الى جاسم الرندي مدير ادارة مكتب رئيس املجلس البلدي. 
وستكون املناقشات واحلوارات التي ستعقد في القصر 
الصغير Petit Palais وباليوم التالي تس���تمر املناقشات 
وورش العمل في فن���دق املدينة Hotel de Ville وتتناول 
خدمة س���كان املدن والتركيز على ادارة التنمية والتنوع 
الثقافي للمواطنني حلفزهم على االبداع واالبتكار، وباليوم 
االخير سيقام املهرجان السنوي للفنون وسيسلط املهرجان 
الضوء على الفن احلضري في جميع مكوناته وهذه الليلة 

.Nuit Blanche تسمى النويه بالنش

زيد العازمي متوسطا الوفد املرافق له إلى فرنسا

الصبيح: ضرورة تزويد »الرعاية السكنية« 
بالمعايير والمخططات التنظيمية

إزالة 165 تعديًا في 5 محافظات

واصل���ت فرق ازالة التعديات على ام���الك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة مهماتها في احملافظات.

وبلغت احصائية امس ازالة 165 تعديا في احملافظات.
واوضح رئيس فريق االزاالت في محافظة االحمدي دعيج السنافي 
ان الفريق قام بإزالة 18 تعديا مبنطقة الوفرة قطعة 2 و9 تعديات 
ف���ي منطقة جابر العلي قطعة 6، مبينا ان االزاالت اش���تملت على 
ازالة مظالت وممرات مغلقة وحجب رؤية وزراعات مخالفة واسوار 

حديدية وحظائر لتربية الدواجن.
وأشار السنافي الى ان الفريق سيواصل مهامه االسبوع املقبل 

إلزالة التعديات في منطقتي الوفرة السكنية وجابر العلي.
ومن جانبه، اش���ار رئيس فريق االزاالت في محافظة العاصمة 
طارق الشايجي الى ان فريقه قام بإزالة 41 تعديا في منطقة كيفان 
قي القطعتني 1 و2، مبينا ان االزاالت كانت عادية مثل زراعات مخالفة 

واسوار زراعية وممرات مغلقة مت فتحها.
واضاف ان الفريق سيس���تمر في املنطق���ة ذاتها مع امكانية ان 

ننتقل الى قطعة اخرى في نفس املنطقة.
من ناحيته، اوضح رئيس فريق االزاالت في محافظة الفروانية 
ري���اض الربيع ان فريقه قام بإزالة 57 تعديا في منطقة الفروانية 
قطعة 2 واشتملت االزاالت على ازالة التعديات في االسوار الزراعية 

اخلارجية واسوار حديدية وزراعات مخالفة وكيربي ومخازن.
من جانبه، اكد رئيس فريق االزاالت في محافظة مبارك الكبير 
مش���عل ابا الصافي ان فريقه باشر مهامه وقام بإزالة 35 تعديا في 
منطقة القرين قطعة 1، موضحا ان االزاالت كانت تتمثل في حظائر 
للدواجن وزراعات مختلفة مخالفة وكيربي كمخازن واسوار حديدية. 
وبني: اننا نود ان نبلغ املواطنني اننا نتقبل الشكاوى مبركز فريق 

طوارئ صبحان في حال وجود شكاوى على اجليران.

أصدر مدير عام البلدي���ة م.احمد الصبيح 
تعميما اداريا نص على تزويد املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية بلوائح البلدية.
وقال الصبيح في التعميم بناء على رأي إدارة 
الفتوى والتشريع املعتمد من مجلس الوزراء 
املنعقد في 2009/9/1 فان على جميع القطاعات 
املختلفة في البلدية مراعاة تزويد املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية حتديدا باملعايير والنظم املعمول 
بها ف���ي بلدية الكويت ذات الصلة باملخططات 
التنظيمية فضال عن ان للمؤسسة االعتماد على 
تلك املخططات دون الرجوع للبلدية وذلك لسرعة 
تنفيذ مشاريع املؤسس���ة التي متس مصالح 

املواطن ومستحقي الرعاية السكنية.
 م���ن جانب آخ���ر اصدر الصبي���ح تعميما 
 الى قطاع���ات البلدي���ة ونص عل���ى االلتزام 
مبمارس���ة املهام واالختصاصات املنوطة بها 
مبوجب القوانني واللوائح املنظمة وفقا لإلجراءات 

القانونية.
على اال تعرض اي موضوعات على مجلس 
الوزراء اال ذات الطابع االستثنائي التي يختص 
بها املجلس وفقا ألحكام القوانني وبعد استيفاء 
جميع االجراءات الواجبة للعرض وحتديد االجراء 
املطلوب والسند القانوني الختصاص مجلس 

م.أحمد الصبيحالوزراء بشأن املوضوع املعروض.

إزالة أحد التعديات

إعداد: بداح العنزي
فهد الشعلة


